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Årsmelding for året 2014

Det er i 2014 avholdt 14 kafekvelder inkludert årsmøtet 27. januar.

I tillegg har styret hatt 3 møter.

Styret, der alle tok gjenvalg ved forrige årsmøte, har bestått av følgende:

Leder: Liv Fredriksen
Nestleder: Ole Juven
Kasserer: Randi Anthonsen
Sekretær: Halvor Gundersen

Styremedlemmer:  Reidun Jensen og Berit Jappeé

Dessuten aktivitetsgruppe  og  valgkomite  med  hhv.  Svein Bøe og Svein Kristoffersen
som ledere.

Frammøtet på kafekveldene har variert fra litt under 20 til ca. 30. Rekruttering har lenge
vært et problem, og hver og èn oppfordres til fortsatt å reklamere for våre hyggelige
sammenkomster.

Gruppa v/leder har vært representert  på de fleste møter i hovedstyret slik at nyttig in-
formasjon er videreformidlet på kafekvelder.  Bl.a. har vi fått avklart vår egen økonomi i
forhold til hovedlaget.

Forøvrig har noen få av våre iherdige damer gjort en flott innsats ved å bidra praktisk i
forb. m. fotballskolen for de yngste. I likhet med tidligere år var flere av oss engasjert på
Barnas Skidag, både inne og ute. “Veterankollen” er også “restaurert” og har fått fornyet
sitt vedlager.

Av og til har gruppa hatt besøk av gjester som har bidratt innefor sine spesialområder.
Således har vi hatt interessante  kåserier av både geolog og fysioterapeut, den siste
med eksempler på praktiske øvelser og gode råd, særlig med henblikk på å bevege seg
trygt på vekslende underlag til alle årstider.  Alpingruppa v/Graff og Sørlie  var også inn-
om og fortalte om sine aktiviteter, ikke bare i Varingskollen, men også på landsbasis.
Ellers har både Jostein og Svein B. holdt “bildekåserier”,  hhv. fra Det fjerne Østen og fra
hjemlige turer.

Vårturen til Hurum med utgangspunkt fra Tronstad Gård ble meget innholdsrik og med
en perfekt omviser og ditto sjåfør. Det samme må også sies om  vår “4-dagers” til Nord-
møre. Den føyer seg pent inn i rekken av alle tidligere flotte turer. Stor takk til aktivitets-
gruppa v/Svein B.
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St.Hansturen til Lauvtangen ble også denne gang en koselig begivenhet, og årets siste
møte i form av julebord gikk tradisjonelt for seg med våre “gamle” fotballjenter som både
kan servere og underholde, noe de også gjorde.

I forbindelse med jul ble det også denne gang med velvillig assistanse fra Aas Gaard
 (NilsThomas / Pål)  ordnet med et perfekt juletre som tendtes i tradisjonelle former. Det
skal ikke underslås at uten våre to “Sveiner “ hadde det blitt adskillig vanskeligere både
med lys og det hele !

I overført betydning har det hendt at en stol blir stående tom. For den som skriver disse
linjer faller det naturlig ved hvert årsskifte å minnes dem som ikke er med oss lenger,
men som vi har mange gode minner om. Alltid blide og trivelige Leif var intet unntak, og
et godt minne er tross alt det viktigste vi en gang etterlater oss.

Hakadal 25. januar 2015

Halvor Gundersen
Sekretær


